
 
Referat Skolebestyrelsesmøde mandag d. 10. februar 2014 
 
 
 

1. Godkendelse af referat 
a. Godkendt 

2. Økonomi 
a. Det ser godt ud siger formanden 

3. Elevrådet 
a. Formanden har haft indeordning pga. sneregler. Generelt har snereglerne fungeret 

godt. 
b. Evaluering af boden. Der er ønske om, at de små får forskudt frikvarter. 
c. Skolereform: Der er talt lidt om det 
d. Nye projekter i foråret: Skolegård, Ny udsmykning i aulaen, foldedøren males, nye 

stole på 9. årg. 
4. Reformforberedelserne  

a. Herunder retningslinjer for skolehjemsamarbejde (se UVM’s hjemmeside) 
- Der er nedsat 11 arb. grp. Med personale indenfor de forskellige områder af 

reformen. Der kan løbende oprettes nye grupper også ind i næste skoleår. 
Bestyrelsens principper for skole- hjemsamarbejde skal også revideres. 
Hvad er væsentligt for forældrene/eleverne? 

- Skole-hjemsamarbejdet vil måske blive mere respektfuldt, hvis det ligger 
indenfor normal arbejdstid. Alle skal have samtaler. Tiden er for knap med 
kun 10 min pr samtale. Det er god udnyttelse af tiden, hvis personalet 
sidder hver for sig. Elevplanen indeholder det væsentligste og på mødet bør 
samtalen derfor være i centrum. Især trivsel og udvikling er fokuspunkter. I 
udskolingen er det også rettet mod ungdomsuddannelse og hvad der skal 
sættes ind overfor i forhold til dette. 

5. Værdigrundlaget, - hvordan kan der arbejdes med indholdet i forældregruppen?  
a. I forbindelse med skolens teamsamtaler diskuteres værdigrundlaget. Kan 

værdigrundlaget bringes i spil i forældregruppen. 
6. Valg til SB. Der er ikke en endelig tidsplan endnu, men det ser ud til at der er et valgmøde d. 

10/4. Uffe, Finn og Lone er på valg. Vi har pt. ikke nogen suppleanter. Vi vil gerne have 3-4 
nye. På næste møde d. 9/4 vil det være fedt, hvis I har nogle gode emner. 

7. Orientering  
- Personale. CH smutter, CW bliver konst. Afdelingsleder og overtager en 

del af det adm. Arbejde. MI overtager CW’s skema. Der kommer en ny 
løntilskudspers på 5. årg. (Maria). Hele personalet på 1. årg. Har været på 
læringsuge.  

- Ny BUF-organisation fra 01.04.  
- Legeplads. På vej – vi forventer at der vil begynde at komme ny legeplads 

her i foråret. 
- Øvrigt. Der kommer tunnel under Rismarksvej. Løsningen bliver den, hvor 

der skal fjernes fire huse. 
 
 



8. Evt. 
a. Elevskabe: Digitaliseringspuljen har tilbudt gratis, men meget små, skabe til skolen. 

Det er dog ikke den slags vi ønsker os. Elevernes formand siger nej. 
b. ForårsSFO: 3. årg. Flytter på Tarupgårdsvej 1. marts. 81 elever starter denne dag. 

Der er sat en del medarbejdere på og tænkningen er, at eleverne skal have en hverdag 
som i DSS. 

c. Vi skal alle være bedre til, at her er pænt og ryddeligt. 
d. I forbindelse med episoder med et voldeligt, er signalværdien og trygheden for resten 

af eleverne også vigtig at tænke på. 


